
Har du en 
iværksætter 

i maven?
Netværk - Kurser - Rådgivning



Netværk for lokale iværksættere
n  Bor du i Roskilde Kommune?

n  Drømmer du om at starte din egen virksomhed, eller har du allerede taget 

beslutningen og er måske godt i gang?

n  Savner du ny viden, inspiration og mulighed for at udveksle erfaringer med 

 andre iværksættere og eksperter i iværksætteri og det at drive eget firma?

n  Kunne du tænke dig at være med i et stærkt fællesskab med ligesindede 

 iværksættere?

Hvis du kan svare JA til ovenstående, er det lokale netværk Business Boost 

Roskilde noget for dig.

Det er gratis at deltage i netværkets aktiviteter, der bliver annonceret på 

www.erhvervsforum.biz, hvor du også skal tilmelde dig.

Vær med og bidrag til at gøre netværket endnu stærkere 

på facebook.com/BusinessBoostRoskilde

Har du spørgsmål til netværket, kontakt os på tlf. 7020 7680 eller 

mail info@erhvervsforum.biz.



Nystartet
 iværksætter

Business Boost Roskilde er et netværk for lokale iværksættere. 

Netværket drives af erhvervsFORUM Roskilde og er en del af en 

samlet indsats for at forbedre rammerne for at skabe og drive 

selvstændig virksomhed i Roskilde Kommune.

Læs mere om netværket på www.erhvervsforum.biz



Kurser
Du har den gode idé, men ved ikke helt præcist hvordan du omsætter den 

til en bæredygtig forretning. erhvervsFORUM Roskilde udbyder løbende kurser 

for iværksættere, hvor du lærer om markedsføring, jura, økonomi og mange 

andre relevante emner. 

Det får du …

n Viden og værktøjer, der hjælper dig i gang som selvstændig

n Sparring med mentorer og erfarne erhvervsfolk

n Syretest af din forretningsidé og dit pitch

n Masser af træning i networking

n Adgang til et dynamisk iværksætternetværk

Kurserne bliver annonceret på www.erhvervsforum.biz. Her kan du også 

ansøge om deltagelse og finde information om pris.



Rådgivning 
Drømmer du om at starte din egen virksomhed, er vi parate til at hjælpe dig på 

vej med individuel vejledning.

Tag første skridt i dag 

Kontakt os og få en uforpligtende snak om, hvordan du kommer videre med din 

forretningsidé. Vi tilbyder en times gratis rådgivning, hvor vi kommer rundt om 

din idé og hjælper dig skridtet videre. Vær opmærksom på at rådgivning kun 

tilbydes borgere i Roskilde Kommune.

Har du spørgsmål eller ønsker du et møde, kontakt os på tlf. 7020 7680 
eller mail info@erhvervsforum.biz.

erhvervsFORUM Roskilde er områdets største 

erhvervsforening og arbejder for at styrke betingelserne for 

erhvervsdrivende i Roskilde og omegn. erhvervsFORUM Roskilde  

er samtidig leverandør til Roskilde Kommune og varetager 

erhvervs-, iværksætter- og turismeservicen i hele kommunen.

Læs mere om erhvervsFORUM Roskilde og de forskellige tilbud til iværksættere på www.erhvervsforum.biz



erhvervsFORUM Roskilde  I  Stændertorvet 2, 2. sal  I  4000 Roskilde

Tlf. 7020 7680  I  info@erhvervsforum.biz  I  www.erhvervsforum.biz
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